TEKSAM ÅRSDAG 2017
3. OKTOBER I ODENSE CONGRESS CENTER
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TEKSAM ÅRSDAG

2017

TekSam Årsdag er en tilbagevendende begivenhed,
som der er mange års tradition for at gennemføre.
Formålet med årsdagen er at give de deltagende
medlemmer fra virksomhedernes samarbejdsudvalg
inspiration og motivation til at arbejde med de opgaver, der lægges op til i Samarbejdsaftalen.
Deltagelse er gratis for medlemmer af industriens
samarbejdsudvalg.

PROGRAM
08.30

ANKOMST OG MORGENMAD

09.00

PRÆSENTATION AF DAGENS PROGRAM
TekSam sekretariatet

09.10

Kim Graugaard, formand for TekSam,
viceadm. direktør, DI og
Mads Andersen, næstformand for TekSam,

ÅRETS TEMA ER:

KOMPETENCER,
KONKURRENCEKRAFT OG TRIVSEL
Evnen til at iværksætte de rigtige forandringer, der
forener produktivitet, innovation og medarbejdertrivsel er afgørende, og forudsætter gode rammer
for læring og et effektivt samarbejde om at tilegne
sig viden, uddannelse og kompetencer, der matcher
morgendagens behov.
På TekSam Årsdag 2017 har vi derfor valgt at
sætte særligt fokus på betydningen af uddannelsesog kompetenceudvikling i udviklingen af stærke,
innovative virksomheder med glade og tilfredse
medarbejdere.

VELKOMST

næstform. CO-industri, gruppeformand, 3F

09.20

POTENTIALERNE FOR DANSK INDUSTRIPRODUKTION
Direktør Nigel Edmondson,
Manufacturing Academy of Denmark. (MADE)

	Viden, kompetencer og innovationskraft er afgørende for,
at danske produktionsvirksomheder kan skabe arbejds	pladser og være med helt fremme i den globale konkurrence.
Nigel Edmondson, præsenterer MADE’s bud på, hvordan vi
bedst muligt udvikler og understøtter potentialerne for
industriproduktion i Danmark

-

10.10

UDDANNELSE OG
STRATEGISK KOMPETENCEUDVIKLING

13.50

23 ROBOTTER PÅ TRE ÅR
Portræt af Linak A/S

Portræt af Thermo Fisher Scientific, Nunc A/S. Senior Director

Senior Director Torben Levisen,

Torben Strand og fællestillidsrepræsentant Annette R. Madsen

tillidsrepræsentant Kjeld Christiansen og

	Hos Thermo Fisher Scientific, Nunc A/S er man meget bevidst

arbejdsleder Hans Jørgensen

om betydningen af dygtige, veluddannede medarbejdere. Virk-

Hos Linak har ledelse og medarbejdere været på en automatise

somheden vil fortælle, hvordan de arbejder med uddannelse og

ringsrejse, hvor uddannelsesbehovet har været en vigtig del af

strategisk kompetenceudvikling.

afrejsen og den konkrete efteruddannelse en integreret og vel
tilrettelagt del af rejsen.

10.40
11.10

KAFFEPAUSE
14.20

KAFFEPAUSE

15.00

KOMPETENCER OG TRIVSEL – HØNEN ELLER ÆGGET?

LÆRING OG GODE LÆRINGSMILJØER
Lektor Hans Henrik Knoop, Aarhus Universitet

	Hvordan skaber vi et arbejdsmiljø, som giver medarbejderne lyst
til - og mulighed for - læring og udvikling til gavn for både trivsel

Lektor, Ph.d. Pia Bramming, DPU, Aarhus Universitet
	I det moderne arbejdsliv hænger det at kunne bruge sine kom-

og virksomhed. Hans Henrik Knoop giver sit bud på svar på det-

petencer og viden tæt sammen med trivsel på arbejdspladsen.

te centrale spørgsmål.

Pia Bramming vil i sit oplæg stille skarpt på forskellige måder at
betragte, udvikle, tilegne sig og udfolde kompetencer på i orga-

12.00

FROKOST

13.00

FREMTIDEN ER DRIVKRAFT FOR NUTIDEN
Direktør Henrik Amdi Madsen, Industriens Uddannelser

	Industriens Uddannelser (IU) arbejder målrettet med at afdække
og formidle uddannelsesbehov inden for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelserne. Hør Hvordan IU kan bidrage til at fremtidssikre dine medarbejderes kompetencer.

nisatoriske - og ofte komplekse - sammenhænge.

15.50

AFSLUTNING
Der vil blive serveret en vand eller et glas vin.

TILMELDING TIL TEKSAMS ÅRSDAG 2017
3. OKTOBER 2017, ODENSE CONGRESS CENTER, ØRBÆKVEJ 350, 5220 ODENSE SØ

Ja tak, vi deltager med

personer

Virksomhed
Adresse
Postnr.:
Att. person:

… et udvalg mellem DI og CO-industri, der
administrerer Samarbejdsaftalen. www.teksam.dk

Udover årsdagen arrangerer TekSam en serie
temamøder om aktuelle emner, der behandler
faktorer i det psykiske arbejdsmiljø, udgiver
nye pjecer samt gennemfører projekter.
Desuden udgiver vi fire gange årligt et digitalt
nyhedsbrev.
Ønsker du en mail, hver gang
der er nyt om TekSams
aktiviteter og tilbud,
så tilmeld dig nyhedsbrevet
via vores hjemmeside:

By:
Hovedtlf. nr.:

1. Deltager
Din titel
2. Deltager
Din titel
3. Deltager
Din titel
4. Deltager
Din titel
5. Deltager
Din titel
6. Deltager
Din titel

TILMELDING
Link til elektronisk tilmelding
Pr. brev: DI att. TekSam 1787 København V
E-mail: sps@di.dk

Tek · Sam

CO-INDUSTRI
Molestien 7
2450 København SV.
(+45) 3363 8000
www.co-industri.dk
DI
1787 København V
Danmark
(+45) 3377 3377
www.di.dk
* E mail angives kun hvis deltageren
ønsker at modtage TekSams
digitale nyhedsbrev

